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FREELANCE COMMUNICATIEMEDEWERKER (M/V/X)  

ORBIT vzw wenst haar team te versterken met een freelance communicatiemedewerker (m/v/x) voor een flexibele 
ondersteuning van verschillende communicatietaken om de realisatie van de strategische doelstellingen en 
activiteiten van ORBIT te versterken.   

Wat vragen wij van de projectmedewerk(st)er: 

 Vaardigheden in verschillende communicatiemethodes- en technieken (WordPress, Mailchimp, Google 
Analytics, Google Forms en sociale media/kennis van Photoshop of Indesign is een plus). 

 Een hoge graad van flexibiliteit om ad hoc in te spelen op vragen van het ORBIT Team. 

 Een vlotte pen om tekstmateriaal goed ‘toon te zetten’ is een meerwaarde. 

 Een aanwezigheid op het ORBIT kantoor voor bepaalde deelopdrachten is wenselijk. 

 Je kunt je akkoord verklaren met de missie, waarden en doelstellingen ORBITvzw. 

Wat zijn je taken: 

 Je gaat in op vragen van het ORBIT team of van stafmedewerkers om voor campagnes en publicaties een 
basisadvies te geven voor doelgroepgerichte communicatie. 

 Je bent voor bepaalde producten/publicaties de conceptuele en tekstuele vormgever voor beperkte 
vormgevingsopdrachten. 

 Je geeft advies omtrent een beter gebruik van de digitale mediatools van de organisaties en zorgt voor een 
(technische) update ervan indien nodig.  

 Je wordt occasioneel gevraagd teksten/tekstbrochures op te waarderen door een sterker publieksgericht 
taalgebruik. 

 Je evalueert - samen met het ORBIT team - het communicatieplan en stuurt het bij. 

Wat zijn de contractuele voorwaarden? 

 Er wordt gewerkt op basis van offerte en facturatie in geval u zelfstandige bent of door een vergoeding langs 
T-Interim. 

 Er wordt flexibiliteit in taakuitvoering gevraagd. 

ORBIT vzw maakt werk van een diversiteitsbeleid. 

Geïnteresseerd of meer info?  

didier@orbitvzw.be of 02 502 11 28 

Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae en portfolio tot 1/5/2018 naar: 

ORBIT vzw Vacature - Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel of langs e-mail: didier@orbitvzw.be  

ORBIT vzw is erkend  als sociaal-culturele beweging  door de Vlaamse Overheid 
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